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Ata nº 2671 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
19 de março de 2012. Ao décimo segundo dia do mês de março de dois mil e doze, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2671ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Almiro Sinotti, Antonio
Carlos Bueno Gonçalves, Antonio Carlos Duz, Hilderaldo Luiz Sumaio, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan, Otacilio José Barreiros, Paulo
Eduardo Caetano Rosa, Roberto Bruno e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo
número legal, o Sr. Presidente Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, declarou
abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2670 da Sessão Ordinária de
12 de março de 2012, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. O
Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que
procedesse com a leitura do Expediente. Neste momento o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicação e Pedido de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Sr.
Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Informativo da Deputada
Estadual Heroilma Soares; 02) – Prospecto do Cetram Cursos e Eventos para o mês
de 03/2012; 03) – Exemplar da Revista Recap, nº 80, 2012; 04) – Informativo da
Masterlegis, sobre curso específico, “Fixação dos Subsídios dos Vereadores,
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretário Municipais”; 05) – Informativo do IGEAP, Instituto
da Gestão Pública, sobre o Calendário de Eventos de 03 a 06/2012; 06) – Boletim
Apamvet, Volume 3, nº 1, 2012; 07) – Informativo do CRMV-SP, Ano XVIII, nº 48; 08) –
E-mail da OAB/ESA Pirassununga, sobre o curso, “Teoria e Prática no Direito das
Sucessões – com Ênfase na Concorrência Sucessória do Cônjuge”; 09) – E-mail do
Deputado Estadual Aldo Demarchi, sobre visita às obras do novo Fórum de Rio Claro;
10) – Convite do Executivo Municipal e Secretária Municipal dos Direitos da Criança,
Adolescente e 3ª Idade, para o I Encontro Cultural da Terceira Idade, dia 28/03/2012;
11) – Telegrama nº 3284/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde, informando a liberação
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde referente ao pagamento de
Saúde da Família Comp 02/2012, (R$ 100.500,00); 12) – Requerimento de Lucimara
Ravanini, solicitando cópia do Projeto de Lei e justificativa da criação da Creche Prof.
Jayme Antonio Montanheiro; 13) – E-mail de Renata Lima Zuccherelli de Oliveira,
justificando à ausência do Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos da USP, Prof. Dr. Douglas Emygdio de Faria, na Sessão Solene alusiva à
entrega de Títulos Honoríficos, dia 04/04/2012; 14) – Ofício da Promotorias de Justiça
do Consumidor e do Meio Ambiente de São Paulo, encaminhando o Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta com a APAS – Associação Paulista de
Supermercados; 15) – Ofício nº 111/2012, do Deputado Estadual Cauê Macris, em
atenção ao Requerimento nº 49/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que visa a autorização para se construir casas populares através de
convênios com a CDHU e COHAB; 16) – Ofício de Márcia Escolástica Pires Barboza,
Agente de Crédito da Unidade do Banco do Povo Paulista de Pirassununga, acusando
e agradecendo o recebimento do Requerimento nº 38/2012, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, que consignou votos de congratulações ao Banco do
Povo Paulista; 17) – Convite da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, para a
inauguração da EMEB – Escola Municipal de Educação Básica – Profª. Maria de
Lourdes Teixeira; e para a inauguração do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência, dia 18/03/2012; 18) – Ofício nº 60/2012, da OAB Subseção de
Pirassununga, desconsiderando o Ofício nº 45/2012, referente ao pedido de cessão
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do Plenário da Câmara para solenidade de aniversário desta instituição; 19) – Ofício
nº 03/2012, do Diretor Executivo da Anhanguera Educacional, Profº Fernando Doniseti
Pultz, informando seu desligamento da Unidade Anhanguera Pirassununga para
assunção da unidade Anhanguera Leme; 20) – Ofício de Márcia Regina Ferro Móss
Júlio, informando a assunção ao cargo de Diretora da Faculdade Anhanguera de
Pirassununga, desde o dia 01/03/2012; 21) – Ofício do Delegado de Polícia resp. Exp.
João Batista Dias da Costa, encaminhando em resposta ao ofício nº 24/2012-SG,
relação nominal dos Policiais Civis que receberão a honraria de “Policiais do Ano”:
Alba Valéria Montanheiro de Godoy, Escrivã de Polícia; Rodrigo Cypriano,
Investigador de Polícia; e Ademir Cardoso de Moraes, Carcereiro; 22) – E-mail do
Interlegis, informando sobre a prorrogação das inscrições para os cursos a distância,
até o dia 21/03/2012; 23) – E-mail do Governo do Estado de São Paulo, convidando
para a assinatura de “Convênio entre as Secretarias de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, da Justiça e da Defesa da Cidadania e a Fundação
PROCON/SP”, dia 20/03/2012; 24) – Requerimento do Vereador e Corregedor Otacilio
José Barreiros, solicitando relatório da frequência dos Excelentíssimos Senhores
Vereadores nas Sessões Legislativas o biênio 2011/2012, período: 01/01/2011 até a
presente data, bem como, cópias de atestados médicos e/ou outros documentos que
justificaram ausências remuneradas; 25) – Ofício do Deputado Federal Guilherme
Mussi, em atenção ao Requerimento nº 53/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que visa disponibilizar a verba de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para a implantação de grama sintética na quadra do Jardim Anversa; 26) –
Ofício do Deputado Estadual Campos Machado, manifestando apoio ao Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, a respeito de decisão judicial para
suspender efeitos de dispositivo do Regimento Interno do CNJ; 27) – Ofício nº
03/2012, do Executivo Municipal, encaminhando o Balancete referente ao mês de
02/2012, da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 28) - Oficio GAB nº 113/2012, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 12/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre a falta de vagas em Creches do Município, principalmente no início do ano
escolar; 29) - Oficio GAB nº 120/2012, do Executivo Municipal e Secretário Municipal
de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº 13/2012, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o atendimento das Secretarias
Municipais ao deficiente visual; 30) - Oficio GAB nº 121/2012, do Executivo Municipal
e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de Informações nº
10/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, sobre verba encaminhada para a
implantação da “Casa do Artesão” em Pirassununga; 31) - Oficio GAB nº 122/2012, do
Executivo Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 08/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre a liberação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), através do
Deputado Estadual Davi Zaia, que visa reformar o Campo de Futebol “Elcio Moraes
Delfino – Rato”, Jardim das Laranjeiras; 32) - Oficio GAB nº 115/2012, do Executivo
Municipal e Secretário Municipal de Governo, em atenção ao Requerimento nº
57/2012, de autoria do Vereador Roberto Bruno, que solicitou intercessão do
Secretário Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Julio Semeghini,
para que se sensibilize pelas necessidades do Bairro Vila Santa Fé, na confecção da
próxima lei orçamentária, se especificada pela Pasta verba para infraestrutura urbana
do Bairro; 33) - Ofício nº 28/2012 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de
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Lei que recebeu o nº 30/2012, que visa reajustar em 5% (cinco porcento) os
vencimentos dos servidores, ativos e inativos, do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP, a partir de 1º de maio de 2012. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 34) - Ofício nº
27/2012 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
29/2012, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos econômicofinanceiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 35) - Ofício nº 26/2012 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 28/2012, que visa reajustar em 5% (cinco porcento) os
vencimentos dos servidores, ativos e inativos, do Poder Executivo, a partir de 1º de
maio de 2012. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 36) - Projeto de Lei nº 31/2012, de autoria da Mesa
Diretora, que visa reajustar em 5% (cinco por cento) os vencimentos dos servidores
ativos e inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de maio de
2012. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 37) - Projeto de Lei nº 32/2012, de autoria da Mesa Diretora, que
visa “Reajustar os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais – Mandato
2009/2012”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 38) - Projeto de Resolução nº 01/2012, de autoria
da Mesa Diretora, que visa autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com
instituições financeiras e outras para concessão de empréstimos, financiamentos e de
cartão de crédito e outras formas de crédito aos servidores camarários e vereadores,
mediante consignação em folha de pagamento e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres; 39) - Projeto de Resolução nº 02/2012, de autoria da Mesa Diretora,
que “visa reajustar os subsídios dos Vereadores – Legislatura 2009/2012”.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem
os pareceres. As Indicações e Pedido de Informações a seguir foram encaminhados
ao Executivo Municipal: 40) – Indicação nº 62/2012, de autoria do Vereador Almiro
Sinotti, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de intimar o
proprietário do imóvel localizado à Rua Henrique Devitte, Jardim Rosim, entre os
números 1366 e 1390, para que providencie a limpeza do seu imóvel sob pena de
sofrer as sanções previstas na legislação municipal; 41) – Indicação nº 63/2012, de
autoria do Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de reconstruir o muro da Escola “General Asdrúbal
da Cunha” caído há alguns meses; 42) – Indicação nº 64/2012, de autoria do
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves, para que o Executivo Municipal, verifique
a possibilidade de fornecer transporte aos servidores municipais, com segurança,
possuindo o veículo, cobertura e bancos apropriados; 43) – Indicação nº 65/2012, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de implantar um conjunto de
equipamentos de ginástica ao ar livre nas dependências da APAE Pirassununga, para
atender alunos e pessoas que sofrem de obesidade e sedentarismo; 44) – Indicação
nº 66/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de firmar convênio com clínicas
que oferecem exame de ultrassom, para que atendam gratuitamente a população na
realização deste exame, ou ainda, seja feita um certame licitatório para contratar
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empresa que forneça o exame aos munícipes, bem assim, seja realizado novos
concursos para a contratação de especialistas no exame; 45) – Indicação nº 67/2012,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Executivo Municipal, verifique a possibilidade de renovar o auxílio transporte fornecido
aos estudantes universitários e que, na mesma proposta, seja incluída a prerrogativa
as estudantes de curso técnico, por ser medida de justiça; 46) – Indicação nº 68/2012,
de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de criar um Polo Industrial na Fazenda Muriçoca; 47) – Indicação nº
69/2012, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Executivo Municipal,
verifique a possibilidade de promover reparos necessários no leito carroçável da
estrada que se inicia com continuação da Rua José Augusto, Vila São Guido, depois
do Córrego do Andrézinho; 48) – Indicação nº 70/2012, de autoria dos Vereadores:
Paulo Eduardo Caetano Rosa, Roberto Bruno e Natal Furlan, para que o Executivo
Municipal, verifique a possibilidade de instituir aos motoristas do Poder Executivo,
diárias nos moldes aplicados nesta Casa de Leis; 49) – Indicação nº 71/2012, de
autoria do Vereador Roberto Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a
possibilidade de ampliar o alojamento para atletas e dirigentes das dependências do
CEFE Presidente Médice; 50) – Indicação nº 72/2012, de autoria do Vereador Roberto
Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de retirar o entulho da
área localizada entre as Ruas Reinaldo Martelli e Rua Romilda Pegoraro Scharlack,
Jardim Ferrari, bem assim, fornecer muda de árvores para que os moradores possam
plantar e cuidar do local; 51) – Indicação nº 73/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
realizar a limpeza geral da Praça da Capela São Benedito, defronte ao Cemitério
Municipal, bem assim, a vistoria na iluminação, com as trocas de lâmpadas que se
fizerem necessárias; 52) – Indicação nº 74/2012, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Executivo Municipal, verifique a possibilidade de
manter contato com o loteador do novo bairro Treviso, localizado entre os bairros
Jardim Redentor, Jardim São Lucas e Jardim São Valentim, visando a junção da
tubulação que será implantada com as bocas de lobo da Avenida América do Sul, e,
não sendo possível, que o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga estude
urgentemente uma solução ao problema de empossamento de água desde quando foi
feito esse bairro; 53) – Pedido de Informações nº 19/2012, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre convênio entre a Municipalidade
e a Santa Casa de Pirassununga para realização de exames de ultrassom pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 54) - Requerimento nº 86/2012, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 25/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor
de R$ 495.200,00, destinado a atender despesas relativas à aquisição de uniformes
escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Aprovado por unanimidade de
votos; 55) - Requerimento nº 87/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de Lei nº 28/2012, de
autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em 5% (cinco por cento) os
vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, a
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partir de 1º de maio de 2012. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento
nº 88/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 29/2012, de autoria do Executivo Municipal,
que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar em 5% os recursos econômicofinanceiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP, a partir
de 1º de maio de 2012. Aprovado por unanimidade de votos; 57) – Requerimento nº
89/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 30/2012, de autoria do Executivo Municipal,
que visa reajustar em 5% (cinco por cento) os vencimentos dos servidores ativos,
inativos e pensionistas do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, a partir
de 1º de maio de 2012. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº
90/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Lei nº 31/2012, de autoria da Mesa Diretora, que
visa reajustar em 5% (cinco por cento) os vencimentos dos servidores ativos e
inativos da Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de maio de 2012.
Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº 91/2012, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis,
para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o
Projeto de Lei nº 32/2012, de autoria da Mesa Diretora, que visa “Reajustar os
subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais – Mandato 2009/2012”. Aprovado
por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 92/2012, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que
seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, o Projeto de
Resolução nº 01/2012, de autoria da Mesa Diretora, que visa autorizar o Poder
Executivo a firmar convênio com instituições financeiras e outras para concessão de
empréstimos, financiamentos e de cartão de crédito e outras formas de crédito aos
servidores camarários e vereadores, mediante consignação em folha de pagamento e
dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº
93/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob
regime de urgência, o Projeto de Resolução nº 02/2012, de autoria da Mesa Diretora,
que “visa reajustar os subsídios dos Vereadores – Legislatura 2009/2012”. Aprovado
por unanimidade de votos; 62) - Requerimento nº 94/2012, de autoria do Vereador
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais seis edis, consignando votos
de congratulações ao jovem tenista Vinicius Martins Pretti, pela conquista do primeiro
lugar no 1º Open Tenis Chapéus Pralanas, em Limeira. Aprovado por unanimidade de
votos; 63) - Requerimento nº 95/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Pirassununga, pela passagem do Dia Internacional da Síndrome de Down, dia
21/03/2012. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento nº 96/2012, de
autoria dos Vereadores: Roberto Bruno, Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan, Paulo Eduardo Caetano Rosa
Otacilio José Barreiros e subscrito por demais edis, consignando votos de
congratulações ao Programa Mesa Redonda, pela comemoração à edição de número
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6 mil, dia 13/03/2012. Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº
97/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais seis edis, solicitando intercessão do Diretor Presidente da Elektro, Marcio
Fernandes, visando estudar a possibilidade de se alocar mais um funcionário para
atendimento da população pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos;
66) - Requerimento nº 98/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à
Secretaria Estadual de Habitação, na pessoa do gestor Silvio França Torres, pela
ampliação na oferta de moradias e a capacitação de recursos para habitação da
população de menor poder aquisitivo. Aprovado por unanimidade de votos; 67) Requerimento nº 99/2012, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Universidade
de São Paulo, em nossa cidade personificada pelo Campus Pirassununga, por estar
entre as 100 melhores do mundo em termos de reputação no meio acadêmico.
Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 100/2012, de autoria dos
Vereadores Roberto Bruno e Antonio Carlos Bueno Gonçalves, e subscrito por mais
cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Helen Rose Humberto Gonçalves Leite. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno consultou o Sr. Secretário, Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio, se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da
palavra o já inscrito Vereador Otacilio José Barreiros. Em seguida, usou da palavra o
Vereador inscrito Roberto Bruno. Logo após, usou da palavra o já inscrito Vereador
Almiro Sinotti. Usou da palavra o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
sendo aparteado pelos Vereadores: Almiro Sinotti, Otacilio José Barreiros e Roberto
Bruno. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, sendo aparteado pelos Vereadores Roberto Bruno e Antonio
Carlos Duz. Por fim, usou da palavra, o Vereador inscrito Antonio Carlos Bueno
Gonçalves, sendo aparteado pelos Vereadores: Natal Furlan e Antonio Carlos Duz.
Em seguida, após o Sr. Presidente reassumir os trabalhos, passou a Ordem do Dia:
01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 25/2012, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente, no valor de R$ 495.200,00, destinado a atender despesas
relativas à aquisição de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de
Ensino. Aprovado por unanimidade de votos. 02) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 28/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar em
5% (cinco por cento) os vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do
Poder Executivo, a partir de 1º de maio de 2012. Neste momento, o Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa requereu que os Projetos de Leis nºs: 28 a 32/2012, e Projeto
de Resolução nº 02/2012, a votação fosse apreciada em bloco em razão da matéria
tratar do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Logo, o Projeto de Lei nº 28/2012, em votação, foi aprovado por unanimidade de
votos; 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 29/2012, de autoria
do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar em 5% os
recursos econômico-financeiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários
do IPESP, a partir de 1º de maio de 2012. Aprovado por unanimidade de votos. 04) –
Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 30/2012, de autoria do Executivo
Municipal, que visa reajustar em 5% (cinco por cento) os vencimentos dos servidores
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ativos, inativos e pensionistas do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP,
a partir de 1º de maio de 2012. Aprovado por unanimidade de votos. 05) – Primeira e
Segunda Discussão Projeto de Lei nº 31/2012, de autoria da Mesa Diretora, que visa
reajustar em 5% (cinco por cento) os vencimentos dos servidores ativos e inativos da
Câmara Municipal de Pirassununga, a partir de 1º de maio de 2012 . Aprovado por
unanimidade de votos. 06) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
32/2012, de autoria da Mesa Diretora, que visa “Reajustar os subsídios do Prefeito,
Vice e Secretários Municipais – Mandato 2009/2012”. Aprovado por unanimidade de
votos. 07) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Resolução nº 01/2012, de
autoria da Mesa Diretora, que visa autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com
instituições financeiras e outras para concessão de empréstimos, financiamentos e de
cartão de crédito e outras formas de crédito aos servidores camarários e vereadores,
mediante consignação em folha de pagamento e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade de votos. 08) - Projeto de Resolução nº 02/2012, de autoria da Mesa
Diretora, que “visa reajustar os subsídios dos Vereadores – Legislatura 2009/2012”.
Aprovado por unanimidade de votos. 09) – Primeira Discussão do Projeto de Lei nº
23/2012, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 42.414,80, destinado a
atender despesas com aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal
de Esportes. Aprovado por unanimidade de votos. 10) – Primeira Discussão do
Projeto de Lei nº 26/2012, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que visa denominar de “Floriano Arrivabene”, a Estrada Municipal PNG020, (antiga PI-060). Em discussão, usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Colocado em Primeira Discussão, o Projeto de Lei nº
26/2012, foi aprovado por unanimidade de votos. 11) – Primeira Discussão do Projeto
de Lei nº 27/2012, de autoria do Vereador Hilderaldo Luiz Sumaio, que visa instituir o
“Dia da Sustentabilidade”, no Município. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário, Vereador
Hilderaldo Luiz Sumaio se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal.
Não havendo vereadores inscritos, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, deu por encerrada a presente sessão. E para constar, Ulisses Cremasco,
Oficial Parlamentar, digitei a presente ata, a qual é conferida por Adriana Aparecida
Merenciano, Diretora Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente
assinada.
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